
Generalitat de Catalunya

L’acolliment lingüístic 
de la població nouvinguda adulta

a la demarcació de Lleida



Aportació de la Generalitat de Catalunya a 
l’acolliment lingüístic

■ El Govern de la Generalitat de Catalunya aplica 
polítiques proactives en l’acolliment lingüístic, 
coherents amb el model de societat cohesionada que 
volem per a Catalunya. 

■ El Govern assigna els recursos necessaris a través 
d’aportacions econòmiques al Consorci per a la 
Normalització Lingüística. L’aportació econòmica de la 
Generalitat al Consorci ha augmentat un 40% des de 
l’any 2003, mitjançant aportacions de la Secretaria de 
Política Lingüística.



Pressupost 2006 per a l’acolliment lingüístic

Aportacions de la Secretaria de Política Lingüística al Consorci per a 
la Normalització Lingüística

2.000.000 €

4.000.000 €

6.000.000 €

8.000.000 €

10.000.000 €

12.000.000 €

14.000.000 €

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Generalitat Ens locals



Plans pilot d’acolliment lingüístic

■ El Pla d’acció de política lingüística 2004-2005 recollia 
com una de les actuacions la implantació de plans 
pilot d’acolliment lingüístic a 7 poblacions de 
Catalunya: Badalona, Banyoles, Lleida, Manlleu, 
Reus, Ulldecona i Vic.

■ Objectiu: Aconseguir que la llengua catalana sigui la 
llengua vehicular, la llengua comuna de les persones 
que viuen a Catalunya, i una via d’inclusió social.



Plans pilot d’acolliment lingüístic

■ Objectius específics:

1. Establir una coordinació amb totes les persones i 
entitats que acullen immigrants en cada municipi.

2. Facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana a 
les persones nouvingudes augmentant el nombre 
de cursos.

3. Experimentar noves propostes d’actuació
complementàries. Entre d’altres,  actuacions de 
coneixements culturals i d’entorn, incorporació de 
noves tecnologies en l’aprenentatge de la llengua
i extensió del programa “Voluntaris per la llengua”.



Per què un Pla pilot d’acolliment lingüístic a Lleida

Lleida: 124.709 habitants

■ Evolució de la població nascuda fora de l’Estat
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Per què un Pla pilot d’acolliment lingüístic a Lleida

Lleida: 124.709 habitants

■ Població segons el lloc de naixement
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Resultats del Pla pilot d’acolliment lingüístic a Lleida

■ 18 institucions i entitats amb les quals s’ha col·laborat

■ 15 cursos

■ 263 inscrits als cursos

■ 4 activitats culturals i d’entorn

■ 120 participants a aquestes activitats

■ 47 parelles lingüístiques

■ 4 actuacions complementàries



Extensió del plans d’acolliment lingüístic a tot 
Catalunya

■ Pla d’acció de política lingüística 2005-2006:  
pressupost extraordinari de 2,5 milions d’euros al 
Consorci per a la Normalització Lingüística en 
concepte d’acolliment lingüístic

■ Aquest pressupost i l’experiència dels plans pilot han 
fet possible la definició aquest 2006 de 22 plans
d’acolliment lingüístic per a cadascun dels 22 centres 
de normalització lingüística del Consorci, que abasten 
tot el territori. 

■ Els principis inspiradors i els objectius dels plans 
d’acolliment lingüístic són els mateixos que els dels
plans pilot.



■ Es manté el Grup de Recerca Formadors de 
Formadors, Interculturalitat i Llengua iniciat en el marc
del Pla pilot, en el qual formadors i persones 
rellevants de les associacions d’immigrants treballen
per sensibilitzar els membres de les seves
associacions envers la llengua i per promoure l’ús del 
català. 

■ Conveni de col·laboració amb la Fundació Unió de 
Pagesos per promoure l’ús del català entre les 
persones nouvingudes contractades en origen.

Pla d’acolliment lingüístic del CNL de Lleida: 
coordinació amb entitats



Pla d’acolliment lingüístic del CNL Lleida: 
extensió dels cursos inicials i bàsics

■ Evolució dels cursos inicials i bàsics dels alumnes en 
els últims anys
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Aules de llengua:

■ Espai Àgora. Espai d’aprenentatge i d’autoaprenentatge
dotat amb materials i equips informàtics a Lleida ciutat. 
Atenció continuada de 9 a 22 h de dilluns a divendres. 
Cursos dissabtes al matí. 

■ Aula de Llengua de Cervera. Espai obert 25 h 
setmanals que completa l’oferta de cursos de català
inicials i bàsics.

Pla d’acolliment lingüístic del CNL Lleida: 
extensió dels cursos inicials i bàsics



Activitats culturals i de coneixement de l’entorn que 
promou el CNL entre els alumnes de cursos inicials i 
bàsics: 

Conferències, visites, exposicions, lectures de poemes, 
participació en els actes promoguts des del CNL de 
Lleida, participació en programes de la TV local.

Pla d’acolliment lingüístic del CNL Lleida: 
activitats complementàries



Generalitat de Catalunya

Per a més informació sobre els plans d’acolliment

http://www.gencat.cat/presidencia/llengcat/immigra


